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Nemrégiben megjelent egy könyv,
amelyről a szerzője azt állította, hogy
tankönyv, holott nem az volt, hanem
szórakoztató olvasmány. Most megjelent
egy könyv, amelyről a szerzői azt
mondják, hogy olvasmányos esszé, hol-ott
tankönyv. Igaz, hogy rendkívül ol-
vasmányos is, érdekes a tárgya és az
előadásmódja, vagyis mint minden jó tan-
és egyéb könyv, ismereteket közöl,
véleményt nyilvánít és provokál.

Milyen a jó tankönyv?

Gondolom, a „tanítás" szónak tágabb,
József Attila-i értelmezésében az ilyen
tankönyv minden középhaladónak szól:
olyan embereknek, akik bizonyos
ismereteket már elsajátítottak és továb-
biakat szívesen megtanulnának. Ez a
könyv pontosan ilyen érdeklődő, igényes
tanulóknak való modern tankönyv. Fel-
tételez némi tájékozottságot, de lekezelés
nélkül közöl alapvető meghatározásokat
társadalmi jelenségekről, stílusirányza-
tokról s magáról a drámáról. Az igényes
olvasót partnerül igényli, gondolkodásra
tanítja és vitatkozásra ösztönzi. Olyan
olvasmány, amelyhez nem árt némely
lexikont, életrajzot, színdarabot s hasonló
kézikönyvet tanulmányozni, és olyan
tankönyv, amelyet többször is el lehet
olvasni, egyfolytában és részleteiben, s így
jelentősen hozzájárul a szinte elavult
ébrentanulás módszertanához.
Mitől jó egy tankönyv?

Gyakorló és gyakorlott pedagógusok írták
ezt a könyvet, akik tudják, hogy nem lehet
mindent elmondani egy könyvben,
bármilyen vékony legyen is. Úgy
döntöttek tehát, hogy a minimumot írják
meg, vagyis egyes korok legjellemzőbb
tendenciáit és ezeknek legfontosabb
képviselőit mutatják be. A vállalás maga is
bölcsességre vall, mert így sikerül az
áttekinthetőséget megőrizni. Ugyanakkor
nem titkolt tárgyszeretetük képessé teszi
őket arra, hogy a természetes idő-rendben
tárgyalt óriási anyagban állandóan
megmutassák az egymást folytató
stílusokat, témákat, tendenciákat. A fö-
lényes anyagismeret teszi lehetővé, hogy

könnyedén oldjanak és kössenek hatá-
rokon és századokon át. Csehov és
O'Neill, Euripidész és Racine rokonsága,
az Amphitryon-téma vándorlása,
Osztrovszkij Kabanovájának és Bernar-
dának villanásszerű összevetése - ezek
csak morzsák a gazdag asztalról. Emel-lett
minden alkalmat megragadnak arra, hogy
a világirodalmi áramkörbe egy-egy
felvillanással a magyar irodalmat,
színházat is bekapcsolják. Ugyanilyen
természetesen illesztik a drámához az
adott korban egy-egy szellemileg rokon
művész vagy stílus megjelenését az iro-
dalomban, képzőművészetben, zenében.

Ez az egész anyagot minden pillanatban
kézben tartó, szerencsésen dialektikus,
örökös mozgásában megragadó módszer
adja a könyv legfőbb erényét, mindig az
egészre tekintő folyamatossá-gát. A
drámát élőként kezelik, amely élő
művészet szülötte, s annyiban érdekes
számunkra, amennyiben önmagát meg-
tartva és meghaladva továbbfejlődik.
Szerencsés kiegészítő a szöveg végén
közölt párhuzamos időrendi táblázat is. Az
állandó mozgásban tartott anyagot oly
könnyed, csevegő modorban adják elő,
hogy az oda-vissza utalások cseppet sem
komplikálják az olvasást, inkább
érdekessé, színessé teszik. Legtöbb helyen
kerülik a tartalomelmondást, konf-
liktuselemzéssel, jellemanalízissel helyet-
tesítik, mellőzve az iskolai dolgozatokba
másolható fordulatokat. Inkább vállalják
az egyszerűsítés megalkuvását, minthogy
a komplikáltság zsúfoltságába vesszenek.

Maradt-e mégis „tankönyvszerűség"

a tankönyvben?

Megítélésem szerint maradt, a 2 5 0 0 - ból
kb. 4 0 év történetében. A számok
tanúsága szerint nem kedvezőtlen arány,
mégis érdemes róla szólni. A tőlünk
időben oly távolálló korok jelenségeit,
alakjait teljes sikerrel avatják kortár-
sainkká, de az elegáns mesélő kedv, fö-
lényes biztonságú tájékozódás és tájékoz-
tatás mintha megtorpanna valahol Pi-
randello és Lorca között. Szaporodnak az
eddig szerencsésen elkerült tartalmi
kivonatok, s némely megfogalmazás, ér-
tékelés veszedelmesen kezd hasonlítani a
„tankönyvben vastagbetűs" részekhez.
Kortársaink vagy közvetlen elődeik meg-
ítélése természetesen más lehetőségeket
ad, de a szerzők éppoly könnyedén bán-
hattak volna azzal az anyagrésszel is.
Kifénylik az anyagból a kis Dürrenmatt-
portré, de sajnálatosan és nem biztosan

terjedelmi okokból marad ki például az
egész lengyel dráma Miczkiewicztől
Mrožekig és Mrožeken túl; az egész
szerb-horvát dráma s az új szovjet, angol,
francia dráma néhány jelentős iránya és
képviselője. Nem terjedelem-bővítésről
és nem módszerváltozásról beszélek,
hanem a jó arányok fenntartásáról s az
eddigiekben oly eredményes és sikeres
módszer folytatásáról, tartalmában és
formájában egyaránt. (S ha már
hiányérzetről esett szó: tudom, hogy nem
ildomos dolog a kimaradtakat reklamálni,
mégis a szerzők szem-pontjait elismerve
is hadd kérjek legalább említésnyi
drámatörténeti kegyelmet Bulgakovnak és
Wildernek.)

Van-e egy tankönyvnek tanulsága?
Ennek mindenesetre van. A legöregebb
teknősbékát is megszégyenítő korú, de
igen jó torkú kecskének muzikális hall-
gatóságra van szüksége. Ebből a tan-
könyvből majdnem mindent meg lehet
tanulni, amit érdemes tudni a felkészült
hallgatónak. NEMES MÁRIA
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nem egyértelmű; a könnyű siker útját kereső
színházak például nagyon is jól mennek;
annál súlyosabb a helyzete az igényesebb
színházaknak. Egy sou nélkül néz az új
szezon elébe a Théátre de Poche, amelynek
terme oly kicsi, hogy siker esetén is csak a
kiadások fedezésére képes és így végképp
nem tud versenyezni a szubvencionált
színházakkal. Pedig e színháznak n a g y
érdemei vannak az új szerzők felfedezésében.
Hasonló súlyos helyzetben van a Vieux-
Colombier is: Copeau színházát a bezárás
fenyegeti, igazgatójának, Bernard Jennynek
50 millió frank adóssága van, ezért aztán
június óta ideig-lenesen mozi lett a színház;
az Andrej Rjublovot vetítik benne. A
nehézségek egyik forrása, hogy egy nemrég
kelt rendelet megtiltotta a magánszínházak
kül-földi turnéit; marad a francia vidék, de ott
nemigen igénylik ezt a fajta műsort. A Vieux-
Colombier közönsége egyébként 6o°/o-ban
diákokból állt; 68 májusa óta ez az arány 8%-
ra csökkent. Ezért Jenny és három igazgató
kollégája egy tervet terjesztett be, miszerint a
művész- és kísérleti színházak közös
csoportba tömörüljenek. Szubvenciót nem
kérnek, csak adómentességet,
reklámkedvezményt, turnélehetőséget. A
kormány azonban húzza-halogatja az égetően
sürgős tervezet tárgyalását.

(Figaro, 1970. augusztus 24.)






